
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX 

V/v triển khai Nghị quyết số 29 ngày 

04/12/2020 của HĐND tỉnh 

 Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Nghị 

quyết số 29/2020/NQ-HĐND), UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện các chính sách theo 

Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng 

nguyên tắc và phát huy hiệu quả các chính sách. 

2. Thẩm quyền phê duyệt đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND: 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt:  

- Danh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hưởng chính sách hỗ 

trợ; đối tượng ở ký túc xá được hỗ trợ điện, nước sinh hoạt; đối tượng hưởng 

chính sách khuyến khích học sinh giỏi theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 

Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND. 

- Danh sách đối tượng được hỗ trợ tiền ăn bán trú; định suất cán bộ, giáo 

viên, nhân viên quản lý học sinh bán trú; định suất cấp dưỡng nấu ăn; học phẩm, 

sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương theo quy định tại Điều 10, Điều 12, 

Điều 13, Điều 14 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND đối với các cơ sở giáo dục 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định phê duyệt danh sách học 

sinh được hỗ trợ tiền ăn bán trú; trẻ em mẫu giáo từ 24-36 tháng hỗ trợ tiền ăn 

trưa; định suất cán bộ, giáo viên, nhân viên quản lý học sinh bán trú; định suất 

cấp dưỡng nấu ăn; học phẩm, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương theo 

quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, số lượng 

học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông của Trường Cao đẳng Lào Cai 
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thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND. 

3. Quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét duyệt các chính sách hỗ trợ, giao 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên 

quan hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. 

4. Đối với chính sách hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú theo 

khoản 2, Điều 13 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND, trên cơ sở được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt định suất cấp dưỡng theo định mức, Hiệu trưởng quyết 

định số lượng hợp đồng hoặc thuê khoán cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú 

đảm bảo phù hợp nhưng không vượt định suất cấp dưỡng theo định mức đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp trong tháng số lượng học sinh bán trú biến động tăng hoặc 

giảm phải điều chỉnh định suất hỗ trợ cấp dưỡng thì được điều chỉnh mức hỗ trợ 

ngay trong tháng sau. Hiệu trưởng nhà trường trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt điều chỉnh tăng, giảm định mức hỗ trợ theo quy định. 

5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí: 

a) Các đơn vị có đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập danh sách, số 

lượng đối tượng được hưởng chính sách; lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Đối với chính sách hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa và tài liệu giáo dục 

địa phương theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phê 

duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách theo chỉ đạo của văn bản này. 

Kinh phí thực hiện giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức mua sắm học phẩm, 

sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương và phân bổ sách giáo khoa, học 

phẩm cho các huyện, thị xã, thành phố để cấp phát đến trẻ mẫu giáo 5 tuổi và 

học sinh phổ thông. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Báo, Đài PT-TH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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